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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ –  

{Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης} του Δήµου Κοµοτηνής Έτους 2015 

για τις οµάδες ελαιόλαδα – κατεψυγµένα λαχανικά – αυγά (οµάδα Β’), 

κρέατα - πουλερικά (οµάδα Δ’) και άρτος και αρτοσκευάσµατα (οµάδα Ε’) 

Ενδεικτικού Προϋπολογισµού 58.016,46 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., 

Ο Δήµαρχος Κοµοτηνής διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε 

κριτήριο κατακύρωσης:  

• για την (οµάδα Β’) ελαιόλαδα – κατεψυγµένα λαχανικά – αυγά και την (οµάδα Δ’) Κρέατα - Πουλερικά 

το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση 

τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006,  

• για τα υπόλοιπα είδη και συγκεκριµένα την (οµάδα Ε΄) άρτος και αρτοσκευάσµατα, η ανάθεση θα 

γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος. 
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Άρθρο 1 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/1993, «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

2. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 

3. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)  

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του 

άρθρου 278. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 

διατάξεις. 

6. Το υπ. Αριθ. 3008/05-08-2014 έγγραφο του Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης Δήµου 

Κοµοτηνής που αναφέρει τις ανάγκες σε τρόφιµα για την λειτουργία των παιδικών σταθµών. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά µε την πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης. 

8. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που 

κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18). 

9. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/358/99 (ΦΕΚ 92/10-02-99 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης µε την οποία εξαιρούνται από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. οι προµήθειες τροφίµων για 

τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρύµατα αυτών. 

10. Την αριθ. 85/12-09-2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠ ΚΕΜΕΑ για την έγκριση εκτέλεσης της 

προµήθειας και την έγκριση της δαπάνης και διάθεση τη πίστωσης. 

11. Την αριθ. 250/2014 (ΑΔΑ: ΩΗ63ΩΛΟ-ΡΒΓ) απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την 

Έγκριση εκτέλεσης προµήθειας του Δήµου για το έτος 2015. 

12. Την αριθ. 195/2014 (ΑΔΑ: 654ΖΩΛΟ-Ξ8Ω) απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για την 

έγκριση της δαπάνης και διάθεση τη πίστωσης. 

13. Την αριθ. 192/2014 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για την κατάρτιση και έγκριση των όρων 

αρχικής διακήρυξης διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών µε τη διαδικασία του ανοικτού 

διαγωνισµού. 

14. Την αριθ. 218/2014 (ΑΔΑ: 7ΝΘΣΩΛΟ-Δ4Ζ)  απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία 

αποφασίστηκε η µαταίωση της διενέργειας µε ανοικτό διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό, προκειµένου να 

γίνει η επαναπροκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισµού και να πραγµατοποιηθεί µε χρήση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

15. Την υπ’ αριθ. 29/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για την κατάρτιση και έγκριση των 

όρων διακήρυξης διαγωνισµού µε ηλεκτρονικό διαγωνισµό. 

16. Την υπ’ αριθ. 3413/03-02-2015 διακήρυξη του Δηµάρχου Κοµοτηνής για την «Προµήθεια 

Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ – ΚΕΜΕΑ – του Δήµου Κοµοτηνής 
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και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Ν.Π. και του Δήµου Κοµοτηνής» 

έτους 2015, µε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό ενδεικτικού προϋπολογισµού 181.072,55€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

17. Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το άγονο του 

υπ’ αριθ. 3413/03-02-2015 ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τις οµάδες, ελαιόλαδα – κατεψυγµένα 

λαχανικά – αυγά (οµάδα Β’), κρέατα - πουλερικά (οµάδα Δ’) και άρτος και αρτοσκευάσµατα (οµάδα 

Ε’), για τις οποίες δεν κατατέθηκε καµία έγκυρη προσφορά, και την επαναπροκήρυξη του 

διαγωνισµού για τις ανωτέρω οµάδες µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού. 

18. Την υπ’ αριθ. 80/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για την κατάρτιση και έγκριση των 

όρων διακήρυξης µε πρόχειρο διαγωνισµό. 

Άρθρο 2 - ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης των πιο πάνω ειδών ανέρχεται στο 

ποσό των 58.016,46 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 13%. 

Άρθρο 3 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην υπ’ αριθ. 04/2015 µελέτη της 

αρµόδιας υπηρεσίας του Δήµου. Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν εγκριθεί από την Οικονοµική 

Επιτροπή (Α.Ο.Ε. 29/2015) και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Άρθρο 4 - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η ισχύς της προσφοράς θα είναι για έξι (6) µήνες. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα, ρητά 

τονίζεται ότι καµία µεταβολή των προσφερόµενων τιµών δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία.  

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το υπό προµήθεια είδος εγχώριας ή 

αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως και  δικαιούµενοι συµµετοχής είναι: 

� Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

� Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι 

προϋποθέσεις  του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  

� Συνεταιρισµοί. 

Άρθρο 5 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν σχετικά µε τη δηµοπρασία και τον τρόπο κτήσης 

των εντύπων, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του τµήµατος προµηθειών του Δήµου 

Κοµοτηνής, οδός Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή στο τηλέφωνο 2531352448-498.  
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Άρθρο 6 - ΓΛΩΣΣΑ 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές 

επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης 

και να έχουν επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.  

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Η 

επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόµιση πρωτότυπων δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού υπό τη µορφή φωτοαντίγραφου.  

Άρθρο 7 - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους που θα οριστούν από το Ν.Π. ΚΕΜΕΑ µε 

την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  

Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από τους Παιδικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ως η καθηµερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους θα 

παραδίδεται από τον προµηθευτή υποχρεωτικά καθηµερινά και ώρες 7:00- 10:00 π.µ. στα εξής 

σηµεία: 

Α΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Γ. Ζαρίφη 1 (Περιοχή Καθεδρικού Ναού) 

Β΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ακροπόλεως τέρµα( Περιοχή Σταθµού) 

Γ΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Τραπεζούντας 11(Περιοχή ΙΚΑ) 

Ε΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ολύµπου 1(Περιοχή Στρατώνων) 

Ζ΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μάρκου Μπότσαρη 1(Περιοχή ΙΚΑ) 

Η΄ Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
Γοργοποτάµου & Δωδεκανήσου 

(Περιοχή Κολυµβητηρίου) 

Α΄ Δηµοτικός Παιδικός – Βρεφονηπιακός 
Σταθµός 

Γ. Παπανδρέου 45 (Περιοχή Εκτενεπόλ) 

Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Κοσµίου Κόσµιο 

Δηµ. Παιδικός Σταθµός Θρυλορίου Θρυλόριο 

Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ροδίτη Ροδίτης 

Δηµ. Παιδικός Σταθµός Ν. Σιδηροχώρι Ν. Σιδηροχώρι 

Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Αίγειρος Αίγειρος 

Δηµ. Παιδικός Σταθµός Νέα Καλλίστη Ν. Καλλίστη 

 



 

~6~ 

 

 
Άρθρο 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού στις 17/04/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 

(λήξη αποδοχής προσφορών).  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

1. Η προθεσµία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά, 

λήγει την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα 13:00 µ.µ. Οι 

προσφορές πρέπει να αποστέλλονται στον Δήµο Κοµοτηνής, οδός Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 - Κοµοτηνή Τ.Κ. 

69100 στο τµήµα πρωτοκόλλου.  

Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται επίσης απευθείας µε φυσική παρουσία στο τµήµα 

πρωτοκόλλου του Δήµου µέχρι και την ώρα που ορίζεται ανωτέρω κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

 

2. Οι προσφορές θα πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να υποβάλλονται µέσα σε (σφραγισµένο) κυρίως 

φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

i) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ - ΚΕΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2015. 

i)  Τον Αριθµό της διακήρυξης. 

ii) Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού (ήτοι ηµ/νια λήξης αποδοχής προσφορών). 

iii) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται. 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συνοδεύονται από τα 

αντίγραφά τους. 

3. Στον κάθε εσωτερικό φάκελο που θα υποβληθεί, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς επί ποινή 

αποκλεισµού: 

3.1.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

3.2.  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

3.3.  Ο αριθµός της διακήρυξης. 

3.4.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

3.5. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

 

4. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς (εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 

προσφορά στοιχεία µε τα αντίγραφά τους και ειδικότερα ως εξής: 
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4.1. Όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα) και η πρωτότυπη εγγύηση 

συµµετοχής. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο. Τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής θα υποβάλλονται εις διπλούν µαζί µε τα φωτοαντίγραφά τους. 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόµενων ειδών, φύλλο 

συµµόρφωσης) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, 

µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

4.2. Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον 

κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη ή χειρόγραφη µε αντίγραφο. Στην 

οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικώς η προσφερόµενη τιµή προ Φ.Π.Α. ανά µονάδα 

αριθµητικώς, και η συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. αριθµητικώς (για τα είδη που κριτήριο είναι η 

χαµηλότερη τιµή). Για τα υπόλοιπα είδη θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης. 

Όλα τα δηµοπρατούµενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά µε τη σειρά που τούτα 

δίδονται στη µελέτη του διαγωνισµού χρησιµοποιώντας τον α/α της µελέτης. 

5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των οµάδων ή και για µεµονωµένες οµάδες.  

6. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσµατα, σβησίµατα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από 

τον  προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 

αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της  

διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία 

δεν αποδέχεται. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους  εκπροσώπους 

τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι ανώνυµες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή 

από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, προσκοµίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συµµετοχής 

της στο διαγωνισµό και ορισµού εκπροσώπου της.  

Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 

πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην Επιτροπή αυτοπροσώπως µε ταυτότητα. 

Ο Δήµος έχει το δικαίωµα να ζητήσει ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, δείγµατα 

για τα προκηρυχθέντα υλικά. 
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Άρθρο 9 -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της 

διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από 

το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς 

του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. 

Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό,  

οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι δικαιολογητικά 

συµµετοχής: 

 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

1.Εγγυητική επιστολή ποσού ίσο µε 2% χωρίς Φ.Π.Α. επί της προϋπολογισθείσας τιµής 

για το σύνολο της οµάδας που καταθέτει προσφορά ή για το σύνολο της προµήθειας (σύµφωνα µε το 

άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης).  

Πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, δηλ. να έχει ισχύ για τουλάχιστον επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι: 

• Δεν τελούν υπό πτώχευση.  

• Δεν τελούν υπό εκκαθάριση. 

• Δεν τελούν υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. 

• Δεν έχει λυθεί η εταιρεία. 

 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

5. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις  

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (σε ταµεία κύριας ασφαλίσεως). 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους 

στην επιχείρηση µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος και όχι µόνο 

τους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. Στην περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων αφορά όσους είναι 
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ασφαλισµένοι ως εργοδότες, στην περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. αφορά τους εταίρους και όταν 

πρόκειται για Α.Ε. αφορά τα µέλη του Δ.Σ.  

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους  σ' αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα 

έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση  εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και 

(4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

7. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, 

επί ποινή αποκλεισµού, υπεύθυνη δήλωση (αρ. 8 του Ν. 1599/85) όπου θα δηλώνεται ότι: 

• έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

• ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρµόδια Αρχή, για 

παράδοση του υπό προµήθεια είδους ελεύθερο από κάθε επιβάρυνση στο ΝΠΔΔ, ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί η συµµετοχή της σε διαγωνισµούς δηµοσίου και Ο.Τ.Α., είναι συνεπής στην εκπλήρωση, 

τόσο των συµβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών προς τις υπηρεσίες του 

δηµοσίου τοµέα και ΟΤΑ, καθώς και εάν έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και 

ανακριβούς δήλωσης κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. 

• ότι η τιµή της προσφοράς περιλαµβάνει τη µεταφορά και την παράδοση των ειδών στις 

εγκαταστάσεις των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθµών του ΝΠΔΔ, µε την επωνυµία «Κέντρο 

µέριµνας και αλληλεγγύης Δήµου Κοµοτηνής». 

• Υπεύθυνη δήλωση για ποιες οµάδες του διαγωνισµού κατέθεσε προσφορά (αρ. 79/1993 

Γνωµοδότησης Ν.Σ.Κ). 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι η τιµή της προσφοράς περιλαµβάνει τη µεταφορά και την παράδοση των 

ειδών στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθµών του Ν.Π.Δ.Δ., η παράδοση των 

υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά και κατόπιν παραγγελίας από αρµόδιο άτοµο που θα 

οριστεί από του Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ΝΠΔΔ. Επίσης µε την κοινοποίηση 

της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα πραγµατοποιείται εντός 48 ωρών στον χώρο που θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία και θα προσκοµίσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία 

του ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής 

νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών 

προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο το Ν.Π.Δ.Δ. 

9. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, 

επί ποινή αποκλεισµού και το συνηµµένο φύλλο συµµόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές της 

µελέτης. 
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β. Οι Αλλοδαποί: 

Τα ως άνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α), αλλά µε έκδοση από τη χώρα εγκατάστασής τους. Για τις 

χώρες της Ε.Ε. ισχύει το άρθρο 7 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ. 

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : 

Τα ως άνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του 

ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 

δ. Οι Συνεταιρισµοί : 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ως ανωτέρω. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α). 

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών: 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

Όσον αφορά τις Α.Ε. ή τους συνεταιρισµούς, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά 

για λογαριασµό τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρίας ή του Συνεταιρισµού, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής-αυτού, στο συγκεκριµένο 

διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισµού, για να παραδώσει 

την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.  

Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί - στην ίδια δηµοπρασία - περισσότερες από µία εταιρείες, ή 

ενώσεις προµηθευτών, ούτε να συµµετέχει για τον εαυτό του και συγχρόνως να εκπροσωπεί άλλο 

φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή 

αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος αποσύρει όλες τις προσφορές εκτός από 

µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στον διαγωνισµό. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου.  

Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή 

µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 

δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 Για τις αλλοδαπές εταιρίες οι δηλώσεις του αρ.8 του Ν. 1599/1986 που αναφέρονται 

παραπάνω, µπορούν να αντικατασταθούν µε αντίστοιχη της χώρας που έχουν την έδρα τους. 

Οι δηλώσεις αυτές θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο στην ελληνική γλώσσα. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών, η Επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια 

προβαίνει στο άνοιγµα των κατατεθέντων φακέλων κατά σειρά που επιδόθηκαν και καταχωρεί 

στα πρακτικά τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό που βρέθηκαν στον κάθε φάκελο 

περιληπτικά, αλλά µε σαφήνεια. Το κάθε δικαιολογητικό (το πρωτότυπο) µονογράφεται από τα 

µέλη της Επιτροπής. Οι εσωτερικοί φάκελοι που περιέχουν την οικονοµική και τεχνική 

προσφορά δεν ανοίγονται, αλλά σηµειώνονται σε αυτούς ο αύξων αριθµός του αντίστοιχου 

εξωτερικού φακέλου και µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής.  

2. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που βρέθηκαν στους 

φακέλους και ενηµερώνει µε πρακτικό της τους συµµετέχοντες. Στους αποκλεισθέντες 

προµηθευτές αιτιολογείται ο λόγος αποκλεισµού τους και επιστρέφεται ο φάκελος της 

οικονοµικής προσφοράς σφραγισµένος όπως κατατέθηκε. 

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζει δηµόσια και ανοίγει τους φακέλους των τεχνικών 

προσφορών. Η διαδικασία είναι η ίδια µε την προηγούµενη φάση του διαγωνισµού. Στους 

αποκλεισθέντες σε αυτή τη φάση προµηθευτές επιστρέφεται ο φάκελος της οικονοµικής 

προσφοράς σφραγισµένος όπως κατατέθηκε.   

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζει δηµόσια και ανοίγει τους φακέλους των οικονοµικών 

προσφορών και ανακοινώνει το περιεχόµενο αυτών.  

 

Οικονοµικές Προσφορές που δεν είναι συνταγµένες σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη ή 

δεν είναι υπογεγραµµένες και δεν φέρουν την σφραγίδα του προσφέροντα αποκλείονται από 

το διαγωνισµό. 

Άρθρο 10 - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Για την τελική επιλογή του προµηθευτή θα ληφθούν υπόψη: 

1. η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

2. ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε, 

3. η τιµή της προσφοράς σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή της αγοράς. Επίσης, θα εξεταστεί η φερεγγυότητα των 

προµηθευτών, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές 

τους δυνατότητες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση όµως είναι ότι όλα τα προσφερόµενα υλικά καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις 

τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο διαγωνισµό. Αυτήν τη συµφωνία την αποφασίζει η 

Επιτροπή του Διαγωνισµού. Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται 

υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή.  
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Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή για ένα προϊόν ή οµάδα προϊόντος, αφού 

αυτά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση ισότιµων 

προσφορών για ένα προϊόν, διενεργείται από την επιτροπή του διαγωνισµού κλήρωση µε διαφανείς 

όρους που αυτή θα καθορίσει σε συµφωνία µε τους συµµετέχοντες.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει 

σχετικά, προτείνει για: 

α. Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που 

προσφέρει ο προµηθευτής-προµηθευτές, 

β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή 

µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, 

γ. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, 

µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, 

για την επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε 

κλήρωση. 

Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης 

γνωµοδοτεί για: 

α. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση προµήθειας του 

υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής, 

β. Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, 

γ. Τελική µαταίωση της προµήθειας, και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. 

Η διενέργεια του Διαγωνισµού δεν κατατείνει υποχρεωτικά στην σύναψη Συµβάσεως. H Οικονοµική 

Επιτροπή του Δήµου δικαιούται, αζηµίως και εφόσον αιτιολογηµένα κρίνει σκόπιµο, να µην 

ολοκληρώσει την προβλεπόµενη διαδικασία, να διακόψει, να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο για τον Δήµο 

τον Διαγωνισµό στο σύνολό του και να µην προχωρήσει στην ανακήρυξη Αναδόχου/ων και στην σύναψη 

Σύµβασης.  

Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ’ αυτού και 

µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο Διαγωνισµό και σε κάθε µέρος 

της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου Αναδόχου των όρων 

διενέργειας και των τευχών του Διαγωνισµού στο σύνολό τους. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας 

αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην 

παρούσα, Φακέλων Προσφοράς, κλπ. 
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Άρθρο 11 - ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ 

 

Η επιτροπή του διαγωνισµού θα δεχθεί προσφορές είτε για το σύνολο της προµήθειας (για 

όλες τις οµάδες), είτε για κάθε οµάδα τροφίµων ξεχωριστά, είτε για ορισµένα είδη της οµάδας.  

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 

µέσα στην προθεσµία και µε τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους αυτού του άρθρου, επιφέρει ποινή 

αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 

λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τις οµάδες: ελαιόλαδα – κατεψυγµένα λαχανικά – 

αυγά (οµάδα Β’) και κρέατα - πουλερικά (οµάδα Δ’). 

β) την τιµή του προσφερόµενου τροφίµου χωρίς Φ.Π.Α., για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων. 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε ρήτρα, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιµή, για 

ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου προϊόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε 

απόφαση του Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, πλην των 

ελαιολάδων, κρεάτων και πουλερικών, η τιµή των οποίων προσδιορίζεται µε βάση το εκάστοτε 

εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας. 

Άρθρο 12 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

     1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νοµιµότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή, άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

     2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια για τη διενέργεια διαγωνισµού Υπηρεσία ως 

εξής: 

2.1 Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 

δηµοσίευση της Διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

    2.2 Κατά της νοµιµότητας διενέργειας και της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η προσφυγή κατά της συµµετοχής 

προµηθευτών σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
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• Στην περίπτωση 2.2 δικαίωµα υποβολής προσφυγής έχουν µόνο οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό. 

• Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 

δεν γίνονται δεκτές. 

• Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην αρµόδια επιτροπή 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκοµίζεται µαζί µε αυτήν 

παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας 

των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 1.000 ευρώ και µεγαλύτερο των 

5.000 ευρώ.  

Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δηµοσίου και προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του 

ΠΔ 396/94 περί προµηθειών Δηµοσίου σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του 

Ν.3377/2005.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης, θα πρέπει να προσκοµιστεί παράβολο 

των 1.000,00€ για τον εν λόγω διαγωνισµό. 

Άρθρο 13 - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύµβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µέσα στις επόµενες 10 ηµερολογιακές ηµέρες από 

την ανακοίνωση-ενηµέρωση του µειοδότη και θα λήγει στις 31/12/2015. Η σύµβαση καταρτίζεται 

βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Ο χρόνος της σύµβασης µπορεί, µε τη σύµφωνη γνώµη και των δύο πλευρών, να 

ανανεωθεί µέσα στο επόµενο έτος και για µέγιστο τριών (3) µηνών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 

της επόµενης χρονιάς για αυτό το διάστηµα µέχρι να γίνουν οι διαδικασίες διαγωνισµών. 

Άρθρο 14 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Η εγγύηση συµµετοχής µπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, 

που λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το 

καταστατικό του το δικαίωµα αυτό.  

Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη 

µετάφραση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον και επί ποινή 

αποκλεισµού: 

• την ηµεροµηνία έκδοσης,  

• τον εκδότη,  
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• την υπηρεσία/OTA προς την/τον οποία/ο απευθύνεται,  

• τον αριθµό της εγγύησης, 

• το ποσό που καλύπτει,  

• την επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται,  

• για ποιον διαγωνισµό (τίτλο διακήρυξης),  

• την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης (7 µήνες µετά 

την ηµ/νια λήξης των προσφορών). 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγµα, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Αν κάποιος προµηθευτής δεν δώσει προσφορά για όλες τις οµάδες του διαγωνισµού µπορεί 

να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή συµµετοχής 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς 

Φ.Π.Α. των υλικών ή των οµάδων για τα οποία κατέθεσε προσφορά.  

 Στα έγγραφα συµµετοχής, όµως, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει 

την οµάδα/τις οµάδες για την οποία/ες κατέθεσε προσφορά (αρ. 79/1993 Γνωµοδότησης Ν.Σ.Κ). 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, 

χωρίς το ΦΠΑ.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό 

χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 

παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) µήνες και θα κατατίθεται µαζί µε την υπογραφή της σύµβασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 15 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Η παραλαβή όλης της ποσότητας της προµήθειας θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή εφάπαξ ή 

τµηµατικά µέχρι και τις 31/12/2015, µετά από ποσοτικό και  ποιοτικό έλεγχο σύµφωνα, µε τα 

δεδοµένα της προσφοράς του προµηθευτή και των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο 

διαγωνισµό (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή 

παρατηρήσεις ή ενστάσεις, θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατετέθη κατά 

την υπογραφή του συµφωνητικού, σε αντικατάσταση της εγγυητικής συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
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Άρθρο 16 - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

Στην περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης όλης της προµήθειας ή τµήµατος αυτής  για χρονικό 

διάστηµα έως τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, θα επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση 

µε το πέντε τοις χιλίοις (5ο/οο) για κάθε ηµέρα επί της συνολικής αξίας των εκπροθέσµως 

παραδοθέντων ειδών.  

Μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ηµερών θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκπτωσης, 

σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 17 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Δήµου Κοµοτηνής http://www.komotini.gr. 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήµου Κοµοτηνής και θα 

δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις : 

Α) Σε µία (1) τοπική ηµερήσια εφηµερίδα και 

Β)  Στη διαύγεια  

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και 

τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον/τους ανάδοχο/ους 

της προµήθειας αναλογικά. 

Επίσης, και όλες οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 5 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ 

και άρθρο 6 του Ν.3548/2007). 

Άρθρο 18 – ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό 

έγγραφο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψης κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το τµήµα προµηθειών του Δήµου Κοµοτηνής (Πληρ.: Ιωάννης 

Γκουρτσιλίδης, τηλ. 25313 52448). 

Για οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο δεν ρυθµίζεται ρητά από τους όρους της διακήρυξης, 

ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 11389/1993 (Φ.Ε.Κ. 185/23-3-1993, τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/1-2-1995, τ. Α΄) «Προµήθειες του 

δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης 

Τηλ.:2531352448           

 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 04/2015 (Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 29/2015 Α.Ο.Ε.) 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015,  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 181.072,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 23% ανάλογα με τα 

υπό προμήθεια είδη. 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

-Τεχνική Έκθεση 

-Προϋπολογισμός 

-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH 

1.  Αντικείμενο της προμήθειας 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ειδών οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, παντοπωλείου 

και αρτοπωλείου για το οικονομικό έτος 2015 και συντάσσεται για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και 

νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο μέριμνας και αλληλεγγύης 

Δήμου Κομοτηνής» και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α και του Δήμου 

Κομοτηνής, προϋπολογισμού 181.072,55 € μαζί με τον Φ.Π.Α. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και ελαιόλαδα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείς Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος για τα είδη 

παντοπωλείου, αρτοπωλείου, γάλα – γαλακτοκομικά - τυροκομικά, στις τιμές της μελέτης.  

2.  Ειδικοί όροι 

• Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (με ποινή 

αποκλεισμού). Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική 

περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Όμοια, προσφορές που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ασάφειες σε σχέση με στοιχεία που ζητούνται 

από το αναλυτικό φύλλο συμμόρφωση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι η τιμή της 

προσφοράς περιλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις 

των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Κέντρο μέριμνας και 

αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (με ποινή αποκλεισμού). 

• Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι η 

παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν παραγγελίας από 
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αρμόδιο άτομο που θα οριστεί από τους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ. Επίσης 

με την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών 

στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία (με ποινή αποκλεισμού). 

• Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα 

προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία του ζητηθούν, προς απόδειξη 

τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών 

διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα 

διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες 

φορές κρίνει απαραίτητο το Ν.Π.Δ.Δ. (με ποινή αποκλεισμού). 

• Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που αναφέρονται στην 

προσφορά που έχουν υποβάλλει βάσει της παρούσας διακήρυξης (ενδεικτικό προϋπολογισμό και 

τεχνική περιγραφή). 

• Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον 

προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει 

το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος το νομικό πρόσωπο θα προβεί σε όλες από το νόμο 

προβλεπόμενες ενέργειες. 

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα δείγματα, εφόσον 

ζητηθούν να προσκομιστούν από τους διαγωνιζόμενους, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 

προδιαγραφών των ειδών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει 

τον προμηθευτή. 

• Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για 

κάθε ομάδα τροφίμων ξεχωριστά, είτε για ορισμένα από αυτά. Στην περίπτωση όµως του 

γάλακτος η προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει και τις τρεις οµάδες (ΣΤ’ , Ζ’ και Η’) επί 

ποινή αποκλεισµού. 

• Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. ή του 

Δήμου και το κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από 

πλευράς του Ν.Π.Δ.Δ. ή του Δήμου. 

• Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται έως 

31/12/2015 από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. Γενικά στοιχεία 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια ειδών οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, 

παντοπωλείου και αρτοπωλείου για το οικονομικό έτος 2015 και συντάσσεται για τις ανάγκες σίτισης 

βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο μέριμνας και 

αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Ν.Π. και του 

Δήμου Κομοτηνής, προϋπολογισμού 181.072,55 € μαζί με τον Φ.Π.Α. 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται.  

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική 

νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών, καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 



 

~20~ 

 

 
Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία 

προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των 

σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα 

διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές 

κρίνει απαραίτητο. 

Ο προϋπολογισμός της τεχνικής μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 181.072,55 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 13% και 23% για κάποια είδη και θα βαρύνει  

1) τους Κ.Α. 10.6481.01 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΕ.Α. οικ. Έτους 2015, για την προμήθεια 

ειδών παντοπωλείου, ποσού 51.058,81 € 

2) τον Κ.Α. 10.6481.02 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΕ.Α. οικ. Έτους 2015, για την προμήθεια  

ελαιόλαδου - κατεψ. λαχανικών - αυγών, ποσού 11.764,52 € 

3) τον Κ.Α. 10.6481.03 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΕ.Α. οικ. Έτους 2015, για την προμήθεια 

ειδών οπωροπωλείου, ποσού 37.556,45 € 

4) τον Κ.Α. 10.6481.04 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΕ.Α. οικ. Έτους 2015, για την προμήθεια 

ειδών κρεοπωλείου, ποσού 50.023,33 € 

5) τον Κ.Α. 10.6481.05 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΕ.Α. οικ. Έτους 2015, για την προμήθεια 

ειδών αρτοπωλείου, ποσού 16.950,00 € 

6) τον Κ.Α. 10.6481.06 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΕ.Α. οικ. Έτους 2015, για την προμήθεια 

γαλακτοκομικών ειδών, ποσού 36.267,35 € 

7) τον Κ.Α. 10.6063 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΕ.Α. οικ. Έτους 2015, για την προμήθεια 

γάλακτος (λοιπές παροχές σε είδος) , ποσού 2.834,04 € 

8) τους Κ.Α. 20.6063, Κ.Α.30.6063 και Κ.Α. 35.6063 του προϋπολογισμού του Δήμου Κομοτηνής οικ. 

Έτους 2015, για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου (λοιπές παροχές σε είδος), 

ποσού 28.600,00 €, 6.400,00 € και 1.900,00 € αντίστοιχα. 

2. Τεχνική περιγραφή ανά ομάδα και είδος  

Α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Τα όσπρια θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής 

σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον 

άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης. 

Τα δύο είδη ρυζιού, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, 

φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 

απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Στη συσκευασία 

ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η 

ποιότητα του ρυζιού. 

Ο τραχανάς θα είναι γλυκός από σιμιγδάλι, γάλα και αυγά σε συσκευασία 500 γρ 

Τα ζυμαρικά θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού 

βάρους 500 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία 



 

~21~ 

 

 
της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς 

καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή 

σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 

καθαρού βάρους 1.000 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας 

παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

Η μαργαρίνη, θα πρέπει να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια, εμπλουτισμένο με 

βιταμίνες Α και D, κατάλληλο για άλειμμα και για την Παρασκευή γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεται 

σε συσκευασία 1.000 γρ., εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

Τα δημητριακά σε συσκευασία έως 500γρ. ανά τεμάχιο, από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασμένα 

σε εγκεκριμένη για τρόφιμα συσκευασία με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 

Το μέλι, θα πρέπει να είναι αγνό, ανεπεξέργαστο προϊόν, χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά, 

πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, σε συσκευασία 1.000 γρ., εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων με 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

Η μαρμελάδα (βερίκοκο ή άλλου φρούτου) να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 45% σε φρούτο και 

να είναι σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία 450γρ. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς 

συντηρητικά.  

Η ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, σε 

συσκευασία 1.000 γρ. με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς 

σήματος ζάχαρης. 

Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο 

με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε 

οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής 

σακούλας εγκεκριμένης για τρόφιμα, καθ. Βάρους 500 γρ, με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 

Ξύδι-Χυμός λεμονιού. Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού 

(να μην περιέχει αλκοόλη), βάρους 400 γρ. Για το χυμό λεμονιού, στη συσκευασία να αναγράφεται η 

φράση «Άρτυμα λεμονιού» και το βάρος να είναι 350γρ. 

  Τα Μπαχαρικά. Η ρίγανη τριμμένη (καθαρή) συσκευασία 50γρ. Όλα τα καρυκεύματα 

(ρίγανη, πιπέρι, δυόσμος, κύμινο) να είναι σε αεροστεγή συσκευασία, Α ποιότητας. 

  Το Ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην 

περιέχει αλκοόλη). 

  Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 

βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι 

υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδεται συσκευασμένο σε 

αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη 

συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.   
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         Το Κόρν φλάουρ. Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία.  

Τα ντοματάκια κονκασέ θα πρέπει να είναι αποφλοιωμένα, συσκευασμένα σε κουτί εγκεκριμένο 

για τρόφιμα, καθ. βάρους 400 γρ., με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς 

προσθήκη συντηρητικών. 

Οι φυσικοί χυμοί συσκευασίας 1 λίτρου, θα πρέπει να είναι σε συσκευασία tetra Pak και tetra 

Brik, χωρίς προσθήκης συντηρητικών, με ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης. 

Η πραλίνα φουντουκιού θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας πραλίνα με υψηλή 

περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και κακάο σε συσκευασία 1.000 γρ., χωρίς συντηρητικά. 

 Το ψωμί για τοστ θα πρέπει να είναι από σταρένιο ψωμί με προζύμι, χωρίς συντηρητικά, διπλής 

συσκευασίας των 1.000 γρ. 

Τα  όσπρια  τυποποιημένα, παραγωγής  τρέχοντος  έτους, απαλλαγμένα  από  ξένα  σώματα, με  

καρπούς  υγιείς, ξηρούς  και  ομοιογενείς και να διαθέτουν πιστοποιητικό  AGROCERT (προϊόν 

ολοκληρωμένης γεωργίας) καθώς και πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων . 

 Τα  ζυμαρικά  πρώτης  ποιότητας, πρόσφατης  παραγωγής, από  100%  σιμιγδάλι  και  να  

πληρούν  τους   όρους  των  αγορανομικών  διατάξεων .   

           Τα µπισκότα µε ηµεροµηνία λήξεως παρασκευασµένα από βούτυρο, χωρίς προσθήκη 

άλλης λιπαρής ύλης, µε αβλαβείς αρωµατικές ουσίες, επιτρέπεται η τεχνική χρώση µε τις 

επιτρεπόµενες φυσικές χρωστικές (παρ. 5 άρθ.131 του Κ.Τ.Π.) επίσης εφαρµόζονται οι όροι του 

άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους 

υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές 

οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να 

μπορεί να επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους να φέρουν 

ένδειξη με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. 

Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή 

πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας 

τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης.  

Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία 

και διακίνησή τους (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Αδείας Χημείου 

και ο αριθμός του ΓΧΚ). 

Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 

α) Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν την προέλευση των προϊόντων, να 

ορίζουν την επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία των ειδών που προσφέρουν και τον τόπο 

εγκατάστασής τους. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση 

που προορίζονται.  

β) Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική 

νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

γ) Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς 

απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών 
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διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα 

διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές 

κρίνει απαραίτητο. 

Αναλυτικά, η προμήθεια αποτελείται από:   

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 350 

2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 

3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 450 

4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ ΤΕΜ 300 

5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 5Λ ΤΕΜ 60 

6 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΑΚ 5ΤΕΜ ΤΕΜ 160 

7 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 1000γρ ΤΕΜ 310 

8 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410γρ ΤΕΜ 420 

9 ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 100 

10 ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 100 

11 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΕΜ 90 

12 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 90 

13 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500γρ ΤΕΜ 500 

14 ΔΥΟΣΜΟΣ 50γρ ΤΕΜ 50 

15 ΕΛΙΕΣ ΚΙΛ 150 

16 ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ 750γρ ΤΕΜ 100 

17 ΖΑΧΑΡΗ 1000γρ ΤΕΜ 700 

18 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 500γρ ΤΕΜ 150 

19 ΖΕΛΕ ΤΕΜ 120 

20 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 5Λ ΤΕΜ 40 

21 ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ (ΣΚΟΝΗ) 500γρ. ΤΕΜ 120 

22 ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ 25γρ ΤΕΜ 30 

23 ΚΑΚΑΟ 125γρ ΤΕΜ 130 

24 ΚΑΝΕΛΑ 50ΤΕΜ ΤΕΜ 100 

25 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 75γρ ΤΕΜ 120 

26 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 400γρ. ΤΕΜ 50 

27 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΤΥΠΟΥ GELO ΤΕΜ 250 

28 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕ 100γρ ΤΕΜ 140 

29 ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ 200γρ. ΤΕΜ 80 

30 ΚΥΜΙΝΟ ΦΑΚ 50γρ ΤΕΜ 40 

31 ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ 200γρ ΤΕΜ 120 

32 ΚΟΜΠΟΣΤΑ 1000γρ ΤΕΜ 500 

33 ΚΟΝ ΚΑΣΕ 400γρ ΤΕΜ 350 

34 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΤΕΜ 50 

35 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΤΕΜ 100 
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36 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ 500γρ ΤΕΜ 500 

37 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500γρ ΤΕΜ 700 

38 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ  ΚΙΛ 120 

39 ΜΑΓΙΑ 3ΤΕΜ ΤΕΜ 100 

40 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500γρ ΤΕΜ 300 

41 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 500γρ ΤΕΜ 500 

42 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο2 500γρ ΤΕΜ 300 

43 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 500γρ ΤΕΜ 300 

44 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 500γρ ΤΕΜ 300 

45 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 250γρ ΤΕΜ 100 

46 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 450 γρ ΤΕΜ 500 

47 ΜΕΛΙ 1000γρ ΤΕΜ 120 

48 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 1000γρ ΤΕΜ 200 

49 ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΕΜ 60 

50 ΜΠΕΙΚΕΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 3ΤΕΜ ΤΕΜ 300 

51 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ 300 

52 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΕΜ 300 

53 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 225 γρ. ΤΕΜ 300 

54 ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225γρ ΤΕΜ 300 

55 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1,5Λ (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 250 

56 ΞΥΔΙ  400γρ ΤΕΜ 500 

57 ΠΕΝΕΣ 500γρ ΤΕΜ 450 

58 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100γρ ΤΕΜ 100 

59 ΠΙΠΕΡΙ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΕΜ 20 

60 ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΤΕΜ 100 

61 ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΤΕΜ 150 

62 ΠΟΥΡΕΣ 125γρ ΤΕΜ 450 

63 ΡΕΒΙΘΙΑ 500γρ ΤΕΜ 500 

64 ΡΙΓΑΝΗ ΦΑΚ 50γρ ΤΕΜ 150 

65 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500γρ ΤΕΜ 350 

66 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1000γρ ΤΕΜ 350 

67 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 1000γρ ΤΕΜ 350 

68 ΣΑΝΤΙΓΥ ΤΕΜ 50 

69 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 1000γρ ΤΕΜ 100 

70 ΣΟΔΑ 50γρ ΤΕΜ 100 

71 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΕΜ 400 

72 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΤΕΜ 250 

73 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ 500γρ ΤΕΜ 600 

74 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 γρ ΤΕΜ 500 

75 ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500γρ ΤΕΜ 500 

76 ΤΡΟΥΦΑ 100γργ ΤΕΜ 150 
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77 ΤΣΑΙ 200γρ ΤΕΜ 300 

78 ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ-ΨΙΛΕΣ 500γρ ΤΕΜ 800 

79 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ - ΨΙΛΑ 500γρ ΤΕΜ 800 

80 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 200γρ ΤΕΜ 140 

81 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 500γρ ΤΕΜ 150 

82 ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 500γρ ΤΕΜ 300 

83 ΧΑΛΒΑΣ 1000γρ ΤΕΜ 100 

84 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500γρ ΤΕΜ 550 

85 XΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 350γρ ΤΕΜ 150 

86 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 1000γρ ΤΕΜ 300 

87 XΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 1Λ ΤΕΜ 1.200 

  

Β. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΑΥΓΑ 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων. Θα πρέπει να είναι προϊόν 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Θα 

παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η 

ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η 

ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. 

Τα κατεψυγμένα πρέπει να πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική 

νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Τα φασολάκια να είναι πλατιά, χαρακτηριστικό προϊόν, χωρίς κοτσάνια, με ανοιχτό 

χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, απαλλαγμένο από χώμα, κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο 

από ξένα σώματα ή υπολείμματα εντόμων, με απουσία φυτοφαρμάκων. Το μέγεθος να είναι μεγαλύτερο 

των τεσσάρων εκατοστών. 

Ο αρακάς να είναι μέτριος, χαρακτηριστικό προϊόν, με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, 

απαλλαγμένο από χώμα, κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή υπολείμματα 

εντόμων, με σταθερή διάμετρο, με ποσοστό άμορφων σπόρων χαμηλότερο του 15%. 

Όλα τα κατεψυγμένα να είναι σε αεροστεγή, άρτια, χωρίς διακοπή στη ραφή συσκευασία, έως 

1.000 γρ. και η ημερομηνία παραγωγής με την παράδοση στο νομικό πρόσωπο να μη υπερβαίνει τους 

πέντε (5) μήνες. 

           Τα  αυγά  πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της Ελλ. 

Νοµοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. και να είναι µεσαίου βάρους από 53-63 γρ. 

Οι τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Αναλυτικά, η προμήθεια αποτελείται από: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ 5L 

ΟΞΥΤΗΤΑ 0 -1 
5λ 280 
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2 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (στρογγ.) 1000γρ ΤΕΜ 270 

3 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1000γρ ΤΕΜ 300 

4 ΑΥΓΑ ΤΕΜ 1.000 

 

Γ. ΕΙΔΗ ΩΠΟΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 Τα οπωρολαχανικά όσον αφορά την ποικιλία, την ομοιογένεια, τη συσκευασία, την παρουσίαση, 

τη σήμανση, τα χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόμηση, τα ανώτατα όρια καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων και τη διακίνηση αυτών θα είναι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την 

ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Τα νωπαj  οπωρολαχανικαj  πρεjπει να ειjναι φρεσκοκομμεjνα Α  ́ ποιοj τητας. Το περιεχοj μενο καj θε 

συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και ομοιόμορφο ως προς την ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική 

κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης, με έντονα τα χρώματά τους και χωρίς χτυπήματα στην στιλπνή 

επιφάνειά τους. Συγκεκριμένα: 

� Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον 

τόπο παραγωγής. 

� Η ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων σε 

άριστη κατάσταση, όσον αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα, σχετικά με την ποικιλία, έτσι 

ώστε να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να παραδίδονται σε άριστη 

κατάσταση. 

� Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής 

αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κ.λ.π. 

� Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών σύμφωνα με την 

εποχή για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των βρεφών και νηπίων των παιδικών και βρεφικών 

σταθμών. 

Οι τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν την προέλευση των προϊόντων, να 

ορίζουν την επεξεργασία και τυποποίηση των ειδών που προσφέρουν.  

Αναλυτικά, η προμήθεια αποτελείται από: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΕΜ 1500 

2 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΚΙΛ 450 

3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ 200 

4 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛ 150 

5 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛ 750 

6 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛ 400 

7 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΕΜ 100 

8 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛ 1000 

9 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛ 1000 

10 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛ 350 

11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛ 150 
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12 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΚΙΛ 150 

13 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛ 650 

14 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΕΜ 200 

15 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛ 700 

16 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛ 500 

17 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜ 350 

18 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛ 800 

19 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜ 250 

20 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛ 250 

21 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΙΛ 700 

22 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛ 700 

23 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛ 1200 

24 ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΙΛ 250 

25 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛ 250 

26 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛ 900 

27 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛ 200 

28 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ 3200 

29 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛ 800 

30 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΙΛ 400 

31 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛ 1300 

32 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛ 200 

33 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛ 400 

34 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛ 180 

35 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ 200 

36 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛ 200 

37 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛ 400 

38 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛ 250 

39 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛ 250 

 

Δ. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Το κρέας μοσχάρι έως 12 μηνών να είναι νωπό χωρίς οστά και να παραδίδεται σε συσκευασία 

κενού η οποία θα φέρει ετικέτα με τις απαραίτητες ενδείξεις όπως προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, θα 

φέρει σφραγίδα προέλευσης και θα συνοδεύεται από τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφει τον αριθμό του 

ζώου και την ημερομηνία σφαγής του. Από τη συνολική παραδοτέα ποσότητα θα είναι από σπάλα και 

συγκεκριμένα χτένι και ψαχνό της σπάλας και από μπούτι και συγκεκριμένα, στρογγυλό, κοιλότο, βόειων 

νεαρών ζώων έως 11 μηνών. Το κρέας θα είναι απαλλαγμένο από περιτονίες και επιφανειακό λίπος. 

Τα κοτόπουλα να είναι νωπά, τύπου 65%, σφαγµένα, αποπτερωµένα, χωρίς κεφάλια και πόδια 

κοµµένα στους ταρσούς και χωρίς εντόσθια. Το καθαρό βάρος τους (Το οποίο καθορίζεται ως το βάρος 

που προκύπτει έπειτα από την προαναφερόµενη επεξεργασία και υπό αυτή την έννοια θα αναφέρεται ο 

όρος αυτός από εδώ και στο εξής για το συγκεκριµένο είδος) θα πρέπει να είναι από 1200gr έως 



 

~28~ 

 

 
1500gr.  Τα κοτόπουλα να είναι Α΄ ποιότητας, να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες στη σύστασή τους, 

στο χρώµα τους, στην οσµή τους είτε ανωµαλίες λόγω κακών χειρισµών κατά τη σφαγή τους. Να είναι 

εύσαρκα, τρυφερά µε δέρµα µαλακό και λείο. Να έχουν περιθώριο τουλάχιστον τριών (3) ηµερών από 

την ηµεροµηνία λήξης. 

Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει: α)να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε 

υγειονοµική επιθεώρηση πριν την σφαγή και κρίθηκε κατάλληλο για σφαγή και εµπορία νωπού 

κρέατος, β)να έχει υποβληθεί σε υγειονοµική επιθεώρηση µετά την σφαγή και να µην έχει κριθεί 

ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, γ)να φέρει σήµανση και πιστοποιητικό καταλληλότητας. 

Η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήµανση, η επεξεργασία και η µεταφορά να πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και του 

Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

Τα κοτόπουλα να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα και εγκεκριµένα εργοστάσια και 

εργαστήρια επεξεργασίας τα οποία υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές. 

Οι τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Αναλυτικά, η προμήθεια αποτελείται από: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ (ΣΠΑΛΑ) ΚΙΛ 1.500 

2 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ(ΣΠΑΛΑ Χ.Ο) ΚΙΛ 1.300 

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 65% ΚΙΛ 1.800 

 

Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Ο άρτος θα είναι χωριάτικου τύπου, σε φρατζόλες 350 γρ., με τα χαρακτηριστικά του κλασικού 

άρτου, παρασκευασμένος με υλικά αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από 

μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, 

χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται 

δεκτός άρτος που έχει παρεκτροπές από το βάρος, συσκευασίες με ρύπους, παρασκευή με μειωμένα 

άλευρα, προσθήκη χρωστικών ή διογκωτικών υλών, ανωμαλίες φλόγωσης-χρωματισμού και αυξημένη 

υγρασία και θα παραδίνεται στην Υπηρεσία φρέσκο. Για τον άρτο, σε σχέση με την παρασκευή, 

συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, καθώς και για την επισήμανση αυτού, απαιτείται η εναρμόνιση 

στους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Τα κουλούρια θα είναι παρασκευασμένα με υλικά αρίστης ποιότητας και θα παραδίνονται στην 

Υπηρεσία φρέσκα, δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές και το βάρος του θα είναι 70 γρ. 

Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 

Αναλυτικά, η προμήθεια αποτελείται από: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΨΩΜΙ ΚΙΛ 6.100 

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΕΜ 3.500 

 



 

~29~ 

 

 
ΣΤ. ΓΑΛΑ -  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

Το γάλα θα είναι πλήρες με τουλάχιστον 3,5% λιπαρά, φρέσκο παστεριωμένο, σε χάρτινη 

συσκευασία έως δύο λίτρων. 

Το τυρί φέτα με ένδειξη προστατευμένης ονομασίας προέλευσης, πρέπει να πληροί τις 

απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 

83 ενότητα Δ 2α). Όμοια και στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

• «Φέτα» (FETA) 

• Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) 

• Τυρί 

• Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου 

• Βάρος περιεχομένου 

• Ημερομηνία παραγωγής 

« Στοιχεία ελέγχου»: 

1. Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε. 

2. Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας 

3. Ημερομηνία παραγωγής 

Να είναι συσκευασμένο σε δοχείο μεταλλικό έως 5 κιλών καθαρού βάρους με ψηφιακή ένδειξη από την 

εταιρεία παραγωγής. 

Το τυρί ημίσκληρο Α’ ποιότητας από αγελαδινό γάλα. Να έχει μέγιστη υγρασία 45% και το λίπος 

υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40% τα οποία να αναγράφονται επακριβώς στη συσκευασία. 

Επίσης να αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ αποστειρωμένο γάλα του 

οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική συσκευασία των 

410γρ. 

Το Στραγγιστό Γιαούρτι με 10% λιπαρά θα  παράγεται από 100% φρέσκο γάλα αγελάδας, 

ανθόγαλα, μαγιά γιαούρτης σε Πλαστικό κύπελλο αεροστεγώς κλεισμένο με αλουμινόφυλλο. να διαθέτει 

πιστοποιητικό AGROCERT (προϊόν ολοκληρωμένης γεωργίας) καθώς και πιστοποιητικό από εγκεκριμένο 

Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. 

Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 

Αναλυτικά, η προμήθεια αποτελείται από: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤ 4.800 

2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 220γρ ΤΕΜ 900 

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% ΚΙΛ 850 

4 ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΚΙΛ 550 

5 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛ 200 

6 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛ 1.000 

7 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΚΙΛ 360 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ  (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΜΕΑ) ΛΙΤΡΟ 1.980 

  

Η αναλογία γάλακτος ανά υπάλληλο για το ΚΕΜΕΑ είναι 1 λίτρο για κάθε 

εργάσιμη ημέρα. Το σύνολο των δικαιούχων είναι 10 άτομα και οι 

εργάσιμες ημέρες  (9 Χ  22)= 198 , επομένως απαιτούνται (10 Χ 198 Χ 1 ) = 

1.980 λίτρα νωπού γάλακτος. 

    

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ) ΛΙΤΡΟ 25740 

  

Η αναλογία γάλακτος ανά υπάλληλο για το Δήμο Κομοτηνής είναι 1 λίτρο 

για κάθε εργάσιμη ημέρα. Το σύνολο των δικαιούχων είναι 130 άτομα και 

οι εργάσιμες ημέρες  (9 Χ  22)= 198 , επομένως απαιτούνται (130 Χ 198 Χ 

1 ) = 25740 λίτρα νωπού γάλακτος. 

    

 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κομοτηνή, 14/01/2015             Κομοτηνή, 14/01/2015 

Ο Συντάξας              O Προϊστάμενος 

            Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

            ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                  ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                      ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης 

Τηλ.:2531352448          

 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

           

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΤΟΥ ΝΠΔΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.  ΕΤΟΥΣ 

2015» 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑ∆Α Α΄ ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - CPV 15800000-6 

Α
/Α

 
Μ
ελ
έτ
η
ς
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 350 1,04 364,00 

2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 0,55 275,00 

3 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
1000γρ 

ΤΕΜ 450 1,20 540,00 

4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ ΤΕΜ 300 0,90 270,00 

5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 5Λ ΤΕΜ 60 7,20 432,00 

6 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΑΚ 5ΤΕΜ ΤΕΜ 160 0,30 48,00 

7 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 1000γρ ΤΕΜ 310 4,20 1.302,00 

8 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410γρ ΤΕΜ 420 0,89 373,80 

9 ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ ΤΕΜ 100 1,50 150,00 

10 
ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 
ΓΙΓΑΣ 

ΤΕΜ 100 1,30 130,00 

11 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΕΜ 90 1,65 148,50 

12 ∆ΑΦΝΟΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 90 0,70 63,00 

13 ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500γρ ΤΕΜ 500 2,90 1.450,00 

14 ∆ΥΟΣΜΟΣ 50γρ ΤΕΜ 50 1,10 55,00 

15 ΕΛΙΕΣ ΚΙΛ 150 2,80 420,00 

16 ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ 750γρ ΤΕΜ 100 8,50 850,00 

17 ΖΑΧΑΡΗ 1000γρ ΤΕΜ 700 0,95 665,00 

18 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 500γρ ΤΕΜ 150 1,00 150,00 

19 ΖΕΛΕ ΤΕΜ 120 1,50 180,00 

20 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 5Λ ΤΕΜ 40 8,25 330,00 

21 
ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ (ΣΚΟΝΗ) 
500γρ. 

ΤΕΜ 120 3,40 408,00 

22 ΙΝ∆ΟΚΑΡΥ∆Ο 25γρ ΤΕΜ 30 0,90 27,00 
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23 ΚΑΚΑΟ 125γρ ΤΕΜ 130 1,30 169,00 

24 ΚΑΝΕΛΑ 50ΤΕΜ ΤΕΜ 100 0,90 90,00 

25 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 75γρ ΤΕΜ 120 0,90 108,00 

26 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 400γρ. ΤΕΜ 50 2,60 130,00 

27 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΤΥΠΟΥ GELO ΤΕΜ 250 2,50 625,00 

28 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕ 100γρ ΤΕΜ 140 1,80 252,00 

29 ΚΑΡΥ∆ΟΨΙΧΑ 200γρ. ΤΕΜ 80 3,00 240,00 

30 ΚΥΜΙΝΟ ΦΑΚ 50γρ ΤΕΜ 40 0,95 38,00 

31 ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ 200γρ ΤΕΜ 120 2,20 264,00 

32 ΚΟΜΠΟΣΤΑ 1000γρ ΤΕΜ 500 1,40 700,00 

33 ΚΟΝ ΚΑΣΕ 400γρ ΤΕΜ 350 1,15 402,50 

34 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΤΕΜ 50 0,95 47,50 

35 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΤΕΜ 100 1,20 120,00 

36 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ 500γρ ΤΕΜ 500 0,90 450,00 

37 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500γρ ΤΕΜ 700 0,55 385,00 

38 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ  

ΚΙΛ 120 6,00 720,00 

39 ΜΑΓΙΑ 3ΤΕΜ ΤΕΜ 100 1,20 120,00 

40 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500γρ ΤΕΜ 300 0,55 165,00 

41 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 500γρ ΤΕΜ 500 0,55 275,00 

42 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο2 500γρ ΤΕΜ 300 0,55 165,00 

43 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 500γρ ΤΕΜ 300 0,55 165,00 

44 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 500γρ ΤΕΜ 300 0,55 165,00 

45 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 250γρ ΤΕΜ 100 0,95 95,00 

46 ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α 450 γρ ΤΕΜ 500 1,65 825,00 

47 ΜΕΛΙ 1000γρ ΤΕΜ 120 7,00 840,00 

48 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 1000γρ ΤΕΜ 200 4,40 880,00 

49 ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΕΜ 60 1,10 66,00 

50 ΜΠΕΙΚΕΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 3ΤΕΜ ΤΕΜ 300 0,30 90,00 

51 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ 300 1,00 300,00 

52 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΕΜ 300 1,15 345,00 

53 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 225 γρ. ΤΕΜ 300 1,20 360,00 

54 ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225γρ ΤΕΜ 300 1,10 330,00 

55 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1,5Λ (6Α∆Α) ΤΕΜ 250 1,15 287,50 

56 ΞΥ∆Ι  400γρ ΤΕΜ 500 0,25 125,00 

57 ΠΕΝΕΣ 500γρ ΤΕΜ 450 0,80 360,00 

58 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100γρ ΤΕΜ 100 1,10 110,00 

59 ΠΙΠΕΡΙ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΕΜ 20 1,10 22,00 

60 ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΤΕΜ 100 1,20 120,00 

61 ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΤΕΜ 150 1,20 180,00 

62 ΠΟΥΡΕΣ 125γρ ΤΕΜ 450 1,40 630,00 

63 ΡΕΒΙΘΙΑ 500γρ ΤΕΜ 500 1,30 650,00 

64 ΡΙΓΑΝΗ ΦΑΚ 50γρ ΤΕΜ 150 0,70 105,00 

65 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500γρ ΤΕΜ 350 0,85 297,50 

66 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1000γρ ΤΕΜ 350 1,60 560,00 

67 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 1000γρ ΤΕΜ 350 1,10 385,00 

68 ΣΑΝΤΙΓΥ ΤΕΜ 50 1,80 90,00 

69 ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ 1000γρ ΤΕΜ 100 1,00 100,00 

70 ΣΟ∆Α 50γρ ΤΕΜ 100 0,80 80,00 

71 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΕΜ 400 3,60 1.440,00 
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72 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΤΕΜ 250 2,00 500,00 

73 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ 500γρ ΤΕΜ 600 1,60 960,00 

74 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 γρ ΤΕΜ 500 0,80 400,00 

75 ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500γρ ΤΕΜ 500 1,90 950,00 

76 ΤΡΟΥΦΑ 100γργ ΤΕΜ 150 1,10 165,00 

77 ΤΣΑΙ 200γρ ΤΕΜ 300 1,90 570,00 

78 ΦΑΚΕΣ ΧΟΝ∆ΡΕΣ-ΨΙΛΕΣ 500γρ ΤΕΜ 800 1,05 840,00 

79 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ - ΨΙΛΑ 500γρ ΤΕΜ 800 1,30 1.040,00 

80 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 200γρ ΤΕΜ 140 0,85 119,00 

81 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 500γρ ΤΕΜ 150 2,40 360,00 

82 ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 500γρ ΤΕΜ 300 2,40 720,00 

83 ΧΑΛΒΑΣ 1000γρ ΤΕΜ 100 5,80 580,00 

84 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500γρ ΤΕΜ 550 1,85 1.017,50 

85 XΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 350γρ ΤΕΜ 150 0,35 52,50 

86 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 1000γρ ΤΕΜ 300 1,80 540,00 

87 XΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 1Λ ΤΕΜ 1.200 1,00 1.200,00 

      σύνολο 1 32.914,30 € 

      σύνολο 2 (Νο 87) 1.200,00 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 34.114,30€ 
      ΦΠΑ 13% (συνόλου 1) 4.278,86 

      ΦΠΑ 23% (Νο 87) 276,00 

      σύνολο ΦΠΑ 4.554,86 € 

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 38.669,16 € 

      
      
      

ΟΜΑ∆Α Β' ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΑΥΓΑ) 

Α
/Α

 
Μ
ελ
έτ
η
ς
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) 
ΠΑΡΘΕΝΟ 5L ΟΞΥΤΗΤΑ 0 -1 

5λ 280 20,74 5.807,20 

2 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
(στρογγ.) 1000γρ ΤΕΜ 270 3,24 

874,80 

3 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1000γρ ΤΕΜ 300 2,64 792,00 

4 ΑΥΓΑ ΤΕΜ 1.000 0,23 230,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 7.704,00€ 
      ΦΠΑ 13% 1.001,52€ 

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 8.705,52€ 

      

ΟΜΑ∆Α Γ΄ ΩΠΟΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΦΡΟΥΤΑ - CPV 03221200-8 

Α
/Α

 
Μ
ελ
έτ
η
ς
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΕΜ 1500 0,37 555,00 

2 ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ ΚΙΛ 450 3,85 1.732,50 
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3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ 200 0,43 86,00 

4 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛ 150 1,50 225,00 

5 ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΚΙΛ 750 1,82 1.365,00 

6 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛ 400 1,50 600,00 

7 ∆ΥΟΣΜΟΣ ΤΕΜ 100 1,10 110,00 

8 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛ 1000 0,74 740,00 

9 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛ 1000 0,24 240,00 

10 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛ 350 2,99 1.046,50 

11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛ 150 1,01 151,50 

12 ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑ ΚΙΛ 150 2,00 300,00 

13 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛ 650 0,75 487,50 

14 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΕΜ 200 0,55 110,00 

15 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛ 700 0,41 287,00 

16 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛ 500 3,11 1.555,00 

17 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜ 350 0,37 129,50 

18 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛ 800 0,75 600,00 

19 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜ 250 0,54 135,00 

20 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛ 250 0,92 230,00 

21 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΙΛ 700 1,69 1.183,00 

22 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛ 700 1,54 1.078,00 

23 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛ 1200 1,79 2.148,00 

24 ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΙΛ 250 2,44 610,00 

25 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛ 250 1,01 252,50 

26 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛ 900 1,11 999,00 

27 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛ 200 0,91 182,00 

28 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ 3200 0,74 2.368,00 

29 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛ 800 0,60 480,00 

30 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΙΛ 400 1,03 412,00 

31 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛ 1300 0,94 1.222,00 

32 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛ 200 1,57 314,00 

33 ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΙΛ 400 1,36 544,00 

34 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛ 180 1,73 311,40 

35 ΣΚΟΡ∆Α ΤΕΜ 200 0,33 66,00 

36 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛ 200 1,27 254,00 

37 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛ 400 2,05 820,00 

38 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛ 250 2,10 525,00 

39 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛ 250 2,05 512,50 

      ΣΥΝΟΛΟ 24.966,90€ 
      ΦΠΑ 13% 3.245,70€ 

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 28.212,60€ 

ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ - CPV 15100000-9 

Α
/Α

 
Μ
ελ
έτ
η
ς
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ (ΣΠΑΛΑ) ΚΙΛ 1.500 9,07 13.605,00 

2 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ(ΣΠΑΛΑ Χ.Ο) ΚΙΛ 1.300 10,01 13.013,00 

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 65% ΚΙΛ 1.800 3,40 6.120,00 
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      ΣΥΝΟΛΟ 32.738,00€ 
      ΦΠΑ 13% 4.255,94€ 

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 36.993,94€ 

   
 
   

      
ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΑΡΤΟΣ- ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - CPV 15811000-6 

Α
/Α

 
Μ
ελ
έτ
η
ς
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΨΩΜΙ ΚΙΛ 6.100 1,50 9.150,00 

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΕΜ 3.500 0,50 1.750,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 10.900,00€ 
      ΦΠΑ 13% 1.417,00€ 

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 12.317,00€ 

      
      

ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ ΓΑΛΑ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ  - CPV 15500000-3 

Α
/Α

 
Μ
ελ
έτ
η
ς
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤ 4.800 0,94 4.512,00 

2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 220γρ ΤΕΜ 900 0,80 720,00 

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% ΚΙΛ 850 4,00 3.400,00 

4 ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΚΙΛ 550 6,50 3.575,00 

5 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛ 200 9,00 1.800,00 

6 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΚΙΛ 1.000 7,20 7.200,00 

7 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΚΙΛ 360 6,80 2.448,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 23.655,00€ 
      ΦΠΑ 13% 3.075,15€ 

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 26.730,15€ 

      
 

ΟΜΑ∆Α Ζ' ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΜΕΑ) - CPV 15511000-3 

Α
/Α

 
Μ
ελ
έτ
η
ς
 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ - (CPV: 03331000-0) ΛΙΤΡΟ 1.980 0,94 1.861,20€ 

  

Η αναλογία γάλακτος ανά υπάλληλο 
για το ΚΕΜΕΑ είναι 1 λίτρο για κάθε 
εργάσιµη ηµέρα. Το σύνολο των 
δικαιούχων είναι 10 άτοµα και οι 
εργάσιµες ηµέρες  (9 Χ  22)= 198 , 
εποµένως απαιτούνται (10 Χ 198 Χ 1 ) 
= 1.980 λίτρα νωπού γάλακτος. 

        

        ΦΠΑ 13% 241,96€ 

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 2.103,16€ 
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ΟΜΑ∆Α Η' ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΗΜΟΥ) -  CPV 15511000-3 

Α
/Α

 
Μ
ελ
έτ
η
ς
 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΟ 25.740 0,94 24.195,60€ 

  

Η αναλογία γάλακτος ανά υπάλληλο 
για το ∆ήµο Κοµοτηνής είναι 1 λίτρο για 
κάθε εργάσιµη ηµέρα. Το σύνολο των 
δικαιούχων είναι 130 άτοµα και οι 
εργάσιµες ηµέρες  (9 Χ  22)= 198 , 
εποµένως απαιτούνται (130 Χ 198 Χ 1) 
= 25740 λίτρα νωπού γάλακτος. 

        

        ΦΠΑ 13% 3.145,43€ 
      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 27.341,03€ 

  

    
ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑ∆Α Α΄ ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 34.114,30€ 4.278,86€ 276,00€ 38.669,16€ 

2 

ΟΜΑ∆Α Β' ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΑΥΓΑ) 7.704,00€ 1.001,52€   8.705,52€ 

3 
ΟΜΑ∆Α Γ΄ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ – 
ΦΡΟΥΤΑ 

24.966,90€ 
3.245,70   28.212,60€ 

4 ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΚΡΕΑΤΑ –  ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 32.738,00€ 4.255,94€   36.993,94€ 

5 
ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΑΡΤΟΣ- 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

10.900,00€ 
1.417,00€   12.317,00€ 

6 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ ΓΑΛΑ – 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ –  ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 23.655,00€ 3.075,15€   26.730,15€ 

7 
ΟΜΑ∆Α Ζ' ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΕΜΕΑ) 1.861,20€ 241,96€   2.103,16€ 

8 
ΟΜΑ∆Α Η' ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
∆ΗΜΟΥ) 24.195,60€ 3.145,43€   27.341,03€ 

  ΣΥΝΟΛΑ 
135.939,40

€ 20.661,55€ 276,00€ 181.072,55€ 
 

  

Κομοτηνή, 14/01/2015             Κομοτηνή, 14/01/2015 

Ο Συντάξας              O Προϊστάμενος 

            Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

            ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                  ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                      ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ  1 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, 

παντοπωλείου και αρτοπωλείου για το οικονομικό έτος 2015 και συντάσσεται  για τις ανάγκες σίτισης 

βρεφών και νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο μέριμνας και 

αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου 

Κομοτηνής και του Ν.Π. 

β) Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους που θα οριστούν από το Ν.Π. με την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από τους Παιδικούς 

και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ως η καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους 

και θα παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά καθημερινά και ώρες 7:00- 9:00 π.μ. στα εξής 

σημεία: 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γ. Ζαρίφη 1 

Β΄ Δημοτικός Παδικός Σταθμός Ακροπόλεως τέρμα 

Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Τραπεζούντας 11 

Ε΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ολύμπου 1 

Ζ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μάρκου Μπότσαρη 1 

Η΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
Γοργοποτάμου & Δωδεκανήσου 

(Περιοχή Κολυμβητηρίου) 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός – Γ. Παπανδρέου 45 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κοσμίου Κόσμιο 

Δημ. Παιδικός Σταθμός Θρυλορίου Θρυλόριο 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ροδίτη Ροδίτης 

Δημ. Παιδικός Σταθμός Ν. Σιδηροχώρι Ν. Σιδηροχώρι 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αίγειρος Αίγειρος 

Δημ. Παιδικός Σταθμός Νέα Καλλίστη Ν. Καλλίστη 

 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 181.072,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και 

του Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ  2 
Η προμήθεια διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις: 

19. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/1993, «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). 

20. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

21. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ. Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005. 

22. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Δημοτικοj ς και Κοινοτικοj ς Κωj δικας» (ΦΕΚ τ. Α  ́114/2006)  
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23. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 

24. Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 

την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν 

με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 

2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 173/2010). 

25. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

26. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013/Α'18 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση ΠΝΠ».  

27. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013/A' 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012, 4127/2013». 

28. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013/Α'120 «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις».  

29. Τις διατάξεις του Ν. 4205/2013/Α' 242 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων... και άλλες διατάξεις», 

(άρθ. 9, παρ.4β). 

30. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

31. Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

32. Το υπ. Αριθ. 3008/05-08-2014 έγγραφο του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής 

που αναφέρει τις ανάγκες σε τρόφιμα για την λειτουργία των παιδικών σταθμών. 

33. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά με την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης. 

34. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πραj ξης Νομοθετικουj  Περιεχομεjνου (ΦΕΚ τευj χος Α 2́40) που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τευj χος Α 1́8). 

35. Την με αριθ. πρωτ. Π1/358/99 (ΦΕΚ 92/10-02-99 τευj χος Β )́ αποj φαση του Υπουργουj  Αναj πτυξης με 

την οποία εξαιρούνται από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. οι προμήθειες τροφίμων για τους Ο.Τ.Α. και τα 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρύματα αυτών. 

36. Την με αριθ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ "Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των 

Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
 Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. 

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

δ) Τεχνική περιγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κατά την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή 

και πιστή εκτέλεση της προµήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής συµβατικής αξίας, 
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χωρίς το Φ.Π.Α. επί του προϋπολογισµού έκαστης οµάδας ή εκάστου τµήµατος ή των εκάστοτε ειδών 

της οµάδας για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 
 Για τα οπωροκηπευτικά, κρέατα - πουλερικά και ελαιόλαδα, η προσφερόμενη έκπτωση δίνεται στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και 

που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είναι σταθερή και 

αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 

αναθεώρηση. 

 Για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και 

αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 

αναθεώρηση. 

 Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των 

τροφίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα 

και καταλληλότητα αυτών. 

 Επειδή η παράδοση των τροφίμων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε 

αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Η 

Υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την 

παραλαβή των τροφίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ  6 
 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας 

θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίμων 

εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των 

επισήμων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε 

είδους τροφίμου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προβεί μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν 

ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του 

τροφίμου ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των 

τροφίμων. 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας 

ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις 

εργάσιµες (3) ηµέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόµισι 

τοις εκατό (2,5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ηµερών, του επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

συµβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
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 Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακρατείται από 

τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 
 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή 

από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 

καθυστέρηση αυτή. 

 Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 

προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με συνέπεια 

ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ  9 
 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε 

για κάθε ομάδα τροφίμων ξεχωριστά, είτε για ορισμένα από αυτά. 

  

ΑΡΘΡΟ  10 
1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις 

σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και 

ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, 

ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) 

ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της 

αναληφθείσης προμήθειας. 

 Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην 

Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 

όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της 

βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και 

άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 

να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για 

τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις 

νόμιμες συνέπειες. 

4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

5. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές 

παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ  11 

Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, έξοδα δηµοσίευσης, χαρτόσηµα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο 

και µόνο αυτόν χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση του Ν.Π.∆.∆.. 
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ΆΡΘΡΟ 12  
 Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά.  

ΆΡΘΡΟ 13  
Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, 

βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, 

μέχρι το χρόνο της  παραλαβής τους από την αρμόδια  επιτροπή 

 

ΆΡΘΡΟ 14  
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε 

τρίτο, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον 

οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Έναντι του Ν.Π. ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολοκλήρων» υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον 

υποκατέστησε.  

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από 

αίτηση του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο 

να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του τρίτου προς τον 

οποίο γίνεται η εκχώρηση. 

Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες 

τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

 

ΆΡΘΡΟ 15  
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και 

από τις διατάξεις του ΠΔτος 370/95 (ΦΕΚ 199Α )́ ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση του προέδρου να συμμορφωθεί προς τις 

υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. 

Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον  ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών 

κινδύνων, η τασσομένη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η 

προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την 

εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας. 

Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μέχρι την 

οριστική παραλαβή των υλικών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει κατά της απόφασης αίτηση θεραπείας στην Επιτροπή της παρ.2 

του άρθρου 177 του ΔΚΚ, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοσή της. 

Ο έκπτωτος προμηθευτής στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο την 

εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση 

του συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.  
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ΆΡΘΡΟ 16   

Εάν μετά την έναρξη της εκτέλεσης της προμήθειας διακοπεί αυτή περισσότερο από τρεις μήνες με 

υπαιτιότητα ή εντολή του Ν.Π., ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη λύση της σύμβασης υποβάλλοντας μέσω 

της επιβλέπουσας υπηρεσίας σχετική δήλωση στο Ν.Π..  

Ο προϊστάμενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στην εξακρίβωση του 

περιεχομένου της δήλωσης, μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή της, και να τη διαβιβάσει στη δημοτική 

αρχή με τις τυχόν παρατηρήσεις του. 

Η απόφαση του Δ.Σ. για τη διάλυση της σύμβασης λαμβάνεται υποχρεωτικά μέσα σε 15 ημέρες 

από την πρωτοκόλληση του εγγράφου της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Εάν η προμήθεια ματαιωθεί ύστερα από απόφαση του συμβουλίου, η σύμβαση θεωρείται 

αυτοδικαίως λυμένη από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συμβατική αξία των παραδοθέντων 

υλικών καθώς και αποζημίωση ανάλογη με το όφελος που κατά τεκμήριο θα είχε ο ανάδοχος από τις 

υπόλοιπες συμβατικές ποσότητες.  

Η αποζημίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μπορεί να υπερβεί το 7% 

του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης, ελαττωμένου κατά το 1/3 αυτού. 

Σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης με αίτηση του αναδόχου, μπορεί να εγκριθεί η ταυτόχρονη 

διενέργεια της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής, πριν από την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, 

εάν από τη φύση της προμήθειας δεν απαιτούνται δοκιμές ή συντήρηση των υλικών.  

 

 ΆΡΘΡΟ 17  
1) Αν αποβιώσει ο ανάδοχος μετά την έναρξη της εκτέλεσης της προμήθειας, η σύμβαση λύνεται 

αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε αποθετική ζημία. 

 Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από το θάνατο του αναδόχου, οι κληρονόμοι του 

δικαιούνται να διορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη αντίκλητο πληρεξούσιο, για να παραστεί εκ μέρους 

τους στη διαδικασία της εκκαθάρισης της σύμβασης. 

 Είναι δυνατό όμως να ανατεθεί στους κληρονόμους η συνέχιση και η αποπεράτωση της 

προμήθειας, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία ο αντίκλητος των 

κληρονόμων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από το θάνατο του αναδόχου. 

 Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ, εφ όσον οι κληρονόμοι αναλάβουν με συμβολαιογραφική 

δήλωση όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου. 

 Εάν λυθεί η σύμβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή μετά την υπογραφή της σύμβασης αλλά 

πριν από την έναρξη της εκτέλεσης της προμήθειας, αποδίδονται στους νομίμους κληρονόμους του η 

κατατεθείσα εγγύηση και τα έξοδα της δημοπρασίας που είχε καταβάλει ο αποθανών. 

 Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν διορίσουν εμπρόθεσμα αντίκλητο ούτε υποβάλουν αίτηση 

για τη συνέχιση της προμήθειας, διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. η αυτοδίκαια λύση της σύμβασης, 

μετά την κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόμους ή στον αντίκλητο του αποβιώσαντος, ακολουθεί η 

διαδικασία εκκαθάρισης της σύμβασης. 

 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για 

διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε ζημία. 

2) Εάν ο ανάδοχος της προμήθειας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο 

κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία έναντι του Ν.Π. θεωρείται λυμένη και η συμβατική σχέση συνεχίζεται 
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υποχρεωτικά με το δεύτερο κοινοπρακτούντα, ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα συμβατικά δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις του θανόντος. 

 Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των 

λοιπών που αναλαμβάνουν έναντι του Ν.Π. όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

θανόντος. 

 Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία λύνεται και η σύμβαση 

συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο μέλος, που αναλαμβάνει έναντι του Ν.Π. όλα τα συμβατικά 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος. 

 Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του Ν.Π. συνεχίζεται 

μεταξύ των υπολοίπων. Αν όμως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι κοινοπρακτούντες και εκτίθεται 

σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, ο δήμος μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει 

διαλυμένη τη σύμβαση. 

 

ΆΡΘΡΟ 18  

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας, επιλύονται κατά τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010.  

 

ΆΡΘΡΟ 19  
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και για 

χρονικό διάστημα έως 31/12/2015.  

                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κομοτηνή, 14/01/2015             Κομοτηνή, 14/01/2015 

Ο Συντάξας              O Προϊστάμενος 

            Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

            ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                  ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                      ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α  ́ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 350   

2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500   

3 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

1000γρ 
ΤΕΜ 450   

4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ ΤΕΜ 300   

5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 5Λ ΤΕΜ 60   
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6 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΑΚ 5ΤΕΜ ΤΕΜ 160   

7 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 1000γρ ΤΕΜ 310   

8 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410γρ ΤΕΜ 420   

9 ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 100   

10 
ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΠΟΠ 

ΚΟΡΝ ΓΙΓΑΣ 
ΤΕΜ 100   

11 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΕΜ 90   

12 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 90   

13 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500γρ ΤΕΜ 500   

14 ΔΥΟΣΜΟΣ 50γρ ΤΕΜ 50   

15 ΕΛΙΕΣ ΚΙΛ 150   

16 ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ 750γρ ΤΕΜ 100   

17 ΖΑΧΑΡΗ 1000γρ ΤΕΜ 700   

18 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 500γρ ΤΕΜ 150   

19 ΖΕΛΕ ΤΕΜ 120   

20 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 5Λ ΤΕΜ 40   

21 
ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ 

(ΣΚΟΝΗ) 500γρ. 
ΤΕΜ 120   

22 ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ 25γρ ΤΕΜ 30   

23 ΚΑΚΑΟ 125γρ ΤΕΜ 130   

24 ΚΑΝΕΛΑ 50ΤΕΜ ΤΕΜ 100   

25 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 75γρ ΤΕΜ 120   

26 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 400γρ. ΤΕΜ 50   

27 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΤΥΠΟΥ GELO ΤΕΜ 250   

28 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕ 100γρ ΤΕΜ 140   

29 ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ 200γρ. ΤΕΜ 80   

30 ΚΥΜΙΝΟ ΦΑΚ 50γρ ΤΕΜ 40   

31 ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ 200γρ ΤΕΜ 120   

32 ΚΟΜΠΟΣΤΑ 1000γρ ΤΕΜ 500   

33 ΚΟΝ ΚΑΣΕ 400γρ ΤΕΜ 350   

34 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΤΕΜ 50   

35 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΤΕΜ 100   

36 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ 500γρ ΤΕΜ 500   

37 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500γρ ΤΕΜ 700   

38 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ  
ΚΙΛ 120   

39 ΜΑΓΙΑ 3ΤΕΜ ΤΕΜ 100   
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40 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500γρ ΤΕΜ 300   

41 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 500γρ ΤΕΜ 500   

42 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο2 500γρ ΤΕΜ 300   

43 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 500γρ ΤΕΜ 300   

44 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 500γρ ΤΕΜ 300   

45 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 250γρ ΤΕΜ 100   

46 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 450 γρ ΤΕΜ 500   

47 ΜΕΛΙ 1000γρ ΤΕΜ 120   

48 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 1000γρ ΤΕΜ 200   

49 ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΕΜ 60   

50 ΜΠΕΙΚΕΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 3ΤΕΜ ΤΕΜ 300   

51 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ 300   

52 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΕΜ 300   

53 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 225 

γρ. 
ΤΕΜ 300   

54 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 

225γρ 
ΤΕΜ 300   

55 
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1,5Λ 

(6ΑΔΑ) 
ΤΕΜ 250   

56 ΞΥΔΙ  400γρ ΤΕΜ 500   

57 ΠΕΝΕΣ 500γρ ΤΕΜ 450   

58 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100γρ ΤΕΜ 100   

59 ΠΙΠΕΡΙ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΕΜ 20   

60 ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΤΕΜ 100   

61 ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΤΕΜ 150   

62 ΠΟΥΡΕΣ 125γρ ΤΕΜ 450   

63 ΡΕΒΙΘΙΑ 500γρ ΤΕΜ 500   

64 ΡΙΓΑΝΗ ΦΑΚ 50γρ ΤΕΜ 150   

65 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500γρ ΤΕΜ 350   

66 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1000γρ ΤΕΜ 350   

67 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 1000γρ ΤΕΜ 350   

68 ΣΑΝΤΙΓΥ ΤΕΜ 50   

69 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 1000γρ ΤΕΜ 100   

70 ΣΟΔΑ 50γρ ΤΕΜ 100   

71 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΕΜ 400   

72 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΤΕΜ 250   

73 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ 500γρ ΤΕΜ 600   
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74 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 γρ ΤΕΜ 500   

75 ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500γρ ΤΕΜ 500   

76 ΤΡΟΥΦΑ 100γργ ΤΕΜ 150   

77 ΤΣΑΙ 200γρ ΤΕΜ 300   

78 ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ-ΨΙΛΕΣ 500γρ ΤΕΜ 800   

79 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ - ΨΙΛΑ 500γρ ΤΕΜ 800   

80 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 200γρ ΤΕΜ 140   

81 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 500γρ ΤΕΜ 150   

82 ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 500γρ ΤΕΜ 300   

83 ΧΑΛΒΑΣ 1000γρ ΤΕΜ 100   

84 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500γρ ΤΕΜ 550   

85 XΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 350γρ ΤΕΜ 150   

86 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 1000γρ ΤΕΜ 300   

87 XΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 1Λ (23%) ΤΕΜ 1.200   

 
    σύνολο (1 - 86)  

 
    σύνολο 2 (Νο 87)  

 
    

 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
    ΦΠΑ 13% (συνόλου 1 - 86)  

 
    ΦΠΑ 23% (Νο 87)  

 
    Σύνολο ΦΠΑ  

 
    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

      

ΟΜΑΔΑ Β' ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΑΥΓΑ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) 

ΠΑΡΘΕΝΟ 5L ΟΞΥΤΗΤΑ 0 -1 
5λ 280  

2 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

(στρογγ.) 1000γρ ΤΕΜ 270  

3 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1000γρ ΤΕΜ 300  

4 ΑΥΓΑ ΤΕΜ 1.000  

 
    ΣΥΝΟΛΟ  

 
    ΦΠΑ 13%  

 
    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

ΟΜΑΔΑ Γ  ́ΩΠΟΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΦΡΟΥΤΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΕΜ 1500  
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2 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΚΙΛ 450  

3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ 200  

4 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛ 150  

5 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛ 750  

6 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛ 400  

7 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΕΜ 100  

8 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛ 1000  

9 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛ 1000  

10 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛ 350  

11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛ 150  

12 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΚΙΛ 150  

13 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛ 650  

14 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΕΜ 200  

15 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛ 700  

16 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛ 500  

17 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜ 350  

18 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛ 800  

19 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜ 250  

20 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛ 250  

21 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΙΛ 700  

22 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛ 700  

23 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛ 1200  

24 ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΙΛ 250  

25 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛ 250  

26 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛ 900  

27 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛ 200  

28 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ 3200  

29 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛ 800  

30 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΙΛ 400  

31 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛ 1300  

32 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛ 200  

33 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛ 400  

34 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛ 180  

35 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ 200  

36 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛ 200  

37 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛ 400  

38 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛ 250  

39 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛ 250  

 
    ΣΥΝΟΛΟ  

 
    ΦΠΑ 13%  

 
    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  
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ΟΜΑΔΑ	Δ΄	ΚΡΕΑΤΑ	–	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	

Α/Α	 ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΣΥΣΚ	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΚΠΤΩΣΗΣ	(%)	ΣΤΗΝ	ΤΙΜΗ	

ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΕΝΔ.	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ (ΣΠΑΛΑ) ΚΙΛ 1.500  

2 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ(ΣΠΑΛΑ Χ.Ο) ΚΙΛ 1.300  

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 65% ΚΙΛ 1.800  

 
    ΣΥΝΟΛΟ	 	

 
    ΦΠΑ	13%	 	

 
    ΓΕΝ.	ΣΥΝΟΛΟ	 	

	      
      

ΟΜΑΔΑ	Ε΄	ΑΡΤΟΣ-	ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	

Α/Α	 ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΣΥΣΚ	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ	ΤΙΜΗ	

ΑΝΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΧΩΡΙΣ	

Φ.Π.Α.	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	

ΤΙΜΗ	

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	

ΧΩΡΙΣ	Φ.Π.Α.	

1 ΨΩΜΙ ΚΙΛ 6.100   

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΕΜ 3.500   

 
    ΣΥΝΟΛΟ	 	

 
    ΦΠΑ	13%	 	

 
    ΓΕΝ.	ΣΥΝΟΛΟ	 	

	      
      

ΟΜΑΔΑ	ΣΤ΄	ΓΑΛΑ	–	ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ	–	ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ	

Α/Α	 ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΣΥΣΚ	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ	ΤΙΜΗ	

ΑΝΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΧΩΡΙΣ	

Φ.Π.Α.	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	

ΤΙΜΗ	

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	

ΧΩΡΙΣ	Φ.Π.Α.	

1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤ 4.800   

2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 220γρ ΤΕΜ 900   

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% ΚΙΛ 850   

4 ΚΑΣΕΡΙ  ΚΙΛ 550   

5 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛ 200   

6 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛ 1.000   

7 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΚΙΛ 360   

 
    ΣΥΝΟΛΟ	 	

 
    ΦΠΑ	13%	 	

 
    ΓΕΝ.	ΣΥΝΟΛΟ	 	
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ΟΜΑΔΑ Ζ' ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΜΕΑ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΟ 1.980   

 

Η αναλογία γάλακτος ανά 

υπάλληλο για το ΚΕΜΕΑ είναι 1 

λίτρο για κάθε εργάσιμη ημέρα. Το 

σύνολο των δικαιούχων είναι 10 

άτομα και οι εργάσιμες ημέρες  (9 

Χ  22)= 198 , επομένως 

απαιτούνται (10 Χ 198 Χ 1) = 1.980 

λίτρα νωπού γάλακτος. 

        

 
      ΦΠΑ 13%  

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

 

  

ΟΜΑΔΑ Η' ΓΑΛΑ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΟ 25.740   

 

Η αναλογία γάλακτος ανά 

υπάλληλο για το Δήμο Κομοτηνής 

είναι 1 λίτρο για κάθε εργάσιμη 

ημέρα. Το σύνολο των δικαιούχων 

είναι 130 άτομα και οι εργάσιμες 

ημέρες  (9 Χ  22)= 198 , επομένως 

απαιτούνται (130 Χ 198 Χ 1) 

=25.740 λίτρα νωπού γάλακτος. 

      

 
      ΦΠΑ 13%  

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

     

     

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 


